
 

FAKULTATÍV    KIRÁNDULÁSOK   COSTA  BRAVA   2018.június 4-töl 

                     
               MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL 20 FÖ FELETTI LÉTSZÁMNÁL  (felnőtt ár / 3-10 éves gyermek ár)  
 

  H É T F Ő   

BARCELONA PANORAMICA (34.00 €/25.00€) Egész napos klasszikus városnéző program a gyönyörű katalán fővárosban. Gaudi mesterművei 
mellett a történelmi emlékeket, városi forgatagot, gyönyörű kilátást is megcsodáljuk. A legfontosabb nevezetességeknél megállókkal (Sagrada 
Familia templom,Montjuic-hegy, Rambla sétálóutca).   Hazaérkezés kb. 17.30 óra)  
RUPIT & BESALÚ (55.00 € / 40.00 €) Ez a kirándulás Katalónia belsö tájaira vezet bennünket, ahol elsö megállónk a középkori kisvárosban, 
Besalúban lesz. Innen a Far nevü kegyhelyhez megyünk, ahol elfogyasztjuk  éttermi ebédünket (ennek költsége az árban), majd a festöi Rupitban 
sétálhatunk szabadon. . (Indulás a délelőtti órákban, hazaérkezés kb. 17.30 óra ) 

  K E D D  

CAMP NOU EXPERIENCIA (55.00€/ 42.50€): Barcelona leghíresebb focicsapatának szentélyébe látogatunk, az FC Barcelona Stadionját és 
Múzeumát járjuk körbe önállóan: (lelátó, kupa-gyűjtemény, vendégcsapat öltözője, kápolna, pálya, tudósító-helyek, üzlet).Bbelépő az árban. Majd 
szabadidő a városközpontban. (Indulás a délelőtti órákban, hazaérkezés kb. 17.30 óra ) 
BARCELONAI SZABADIDŐ (29€/20€): Barcelonáig és vissza közös utazás a stadionlátogatókkal, a stadionlátogatás előtt kezdődő 
szabadprogrammal a városközpontban, a Rambla közelében. (Indulás a délelőtti órákban, hazaérkezés kb. 17.30 óra) 
BARCELONA & AQUARIUM (50.00€/ 37.50€): Spanyolország második legnagyobb akváriumának feljeresése.Belépő az árban. Majd szabadidő a 
városközpontban. (Indulás a délelőtti órákban, hazaérkezés kb. 17.30 óra ) 

  S Z E R D A    

BARCELONA PANORAMICA (34.00 €/25.00€) Egész napos klasszikus városnéző program a gyönyörű katalán fővárosban. Gaudi mesterművei 
mellett a történelmi emlékeket, városi forgatagot, gyönyörű kilátást is megcsodáljuk. A legfontosabb nevezetességeknél megállókkal (Sagrada 
Familia templom, Montjuic-hegy, Rambla sétálóutca).   Hazaérkezés kb. 17.30 óra)  
ANDORRA (55€/ 45€) shuttle: Európa legnagyobb mini államába festői hegyi utakon jutunk. Barcelona provincia után Leridán keresztül, a Pireneusokban 

szerpentineken középkori falvak mellett, folyók, patakok, víztározók érintésével érkezünk Andorrába. A fővárosban szabadidő, ne hagyják ki Európa 

legrégebbi parlamentjét. Személyi igazolvány / útlevél szükséges. (Korai indulás után hazaérkezés kb. 20-21 órakor.) 

  C S Ü T Ö R T Ö K    

MONTSERRAT (47,50€/ 38,50€): Az 1236 m magas, egyedülálló természeti adottságú “Fűrész-hegy” ad otthont a katalánok leghíresebb 
zarándokhelyének, melyhez fogaskerekűn kapaszkodunk fel. Bencés apátsága évszázados hagyományokkal rendelkezik, itt őrzik a csodatévő 
“Fekete Madonna”-t is. A templom-látogatáson túl ne hagyja ki az adio-vizuális termet,  (belépő az árban), felfedező sétát a csodálatos panorámájú 
Nemzeti Parkban. Az apátság adományi múzeuma El Greco, Caravaggio, Chagall, Dali, Miró, Picassó egy-egy művéit rejti.  (Hazaérkezés kb. 17.30 
óra) 
Aquarium + szökőkutak (50.00€/37,50€): Délutáni városnézés megállókkal a Sagrada Familiánál, a Montjuic-hegyén,a belvárosban  és az 
Aquiarumba (belépö az árban) , majd a szökőkútjáték megtekintése.(Délután induló program, hazaérkezés 23 óra körül).  
Camp Nou + szökökutak (55,00 €/42,50 €) Délutáni városnézés megállókkal a Sagrada Familiánál, a Montjuic-hegyén,a belvárosban  és a Camp 
Nouba (belépö az árban) , majd a szökőkútjáték megtekintése.(Délután induló program, hazaérkezés 23 óra körül).  
Szabadidö + szökökutak (30.00 €/20,00 €) Délutáni kirándulás szbadidövel a belvárosban, majd a szökőkútjáték megtekintése.(Délután induló 
program, hazaérkezés 23 óra körül).  

  P É N T E K  

Barcelona + szökökút( 35.00 €/26.00€) Délutáni városnéző program a gyönyörű katalán fővárosban. Gaudi mesterművei 

mellett a történelmi emlékeket, városi forgatagot, gyönyörű kilátást is megcsodáljuk. A legfontosabb nevezetességeknél megállókkal (Sagrada 
Familia templom,Güell Park ingyenes rész,Montjuic-hegy, Rambla sétálóutca) majd a szökőkútjáték megtekintése.(Délután induló program, 
hazaérkezés 23 óra körül).   
DALÍ MÚZEUM & PÚBOL (54.00€/40,50€) Egésznapos kirándulás „Dalí nyomában”, ahol felkeressük a figueresi múzeumot és a púboli Gala 
kastélyt. (Belépök az árban) Hazaérkezés 18 óra körül. 
 

ESTI  SZÓRAKOZÁS     
FLAMENCO-EST (53.50€/26.75 €) Kiemelkedö szinvonalú flameco bemutató híres elöadók közremüködésével a Lloret de mar-i 
Casinoban.Flamenco-gitár mester, tenorénekes és egy tánckar elöadása teszi felejthetetlenné ezt az estét. 
Vacsora nélkül,italfogyasztással: 38.50 €/19.25 €    KEDD ÉS PÉNTEK  
KÖZÉPKORI VÁRJÁTÉK (59.00€ / 29.50€): Lovagi torna a Valltordera kastélyban. Középkori környezetben lovas verseny, csatározások és érdekes 
lovagi párbaj kísérik a vacsorát. Befejezéskor flamencoshow zárja az estét. A vacsora és a torna idején felszolgált italok benne foglaltatnak az árban. 
Vacsora nélkül, italfogyasztással (sangria, pezsgő) ára 44.00€/ 22.00 €. (Visszaérkezés éjfél után) KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 

BELÉPŐK     ODA-VISSZA  UTAZÁSSAL   EGYÜTT   
PORT AVENTURA (65.00€ / 4-10éves  55.00€ ): Ez a hatalmas Vidámpark-komplexum Salouban (Barcelonától kb. 100 km-re), a Costa Douradan 
található. A parkban MEDITERRÁNIA-POLINÉZIA-KÍNA-MEXIKÓ-és a VADNYUGAT együtt tárul Ön elé attrakcióival, show-műsorokkal. Sorbanállás 
előfordulhat, ekkor kijelzőn tájékoztatják a várakozási időkről. A parkba hivatalosan étel-italt nem szabad bevinni. (Az egész napos program után 
hazaérkezés kb. 21ó). KEDD  
FERRARI LAND + PORT AVENTURA (75.00€/ 65.00 € 4-10éves €).  Ferrari Vidámpark Európában először! (2017. áprilisban nyitott.) A kombinált 
belépő a két szomszédos parkba érvényes,előfoglalás szükséges a korlátozott helyek miatt.  (Az egész napos program után hazaérkezés kb. 21ó). 
KEDD 
MARINELAND (28€/ 5-10éves 17€/ 3-4éves 10€) Nagy szabadidőpark fantasztikus delfin show-val, fókákkal, papagáj show-val valamint 
vizicsúSzdákkal.Megközelítés naponta több alkalommal induló ingyenes autóbuszokkal, melyeket a parkbelépő felmutatásával tudnak igénybe 
venni. MINDEN NAP  
WATERWORLD (33€/ 80-120 cm testmagasság között 19€) Lloret de Marban csúszdapark medencékkel, zöld környezetben. Megközelítés 
Lloretből fél óránként, más településről naponta 2 alkalommal induló ingyenes autóbuszokkal, melyeket a belépő felmutatásával tudnak igénybe 
venni. MINDEN NAP 
H A J Ó J E G Y E K: Menetrend és árjegyzék külön tájékoztatóban.  
 

 A kirándulásokra a helyi partneriroda képviselőjénél lehet jelentkezni. Megadott árak tájékoztató jellegűek. 


